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Перший (бакалаврський)

Обов'язкова навчальна дисциплiна

азовi знання граматики iноземноi мови, мiнiмальний лексичнийля висловлення власноi думки, базовi вмiння 
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PiBeHb вишlоi ocBir.rr
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-II
(перший),2 (другий), 3 (третiй), 4 (четвертий)

CcпrccTpoll Il I-I коII.1,рол семестр - лиференцiйованЙ
3 ceMqcTp - диференцiйований заiliк" 4 семестр - екзаменобсяг дrп.цrпrrriй,

ItpcцlI.|,II €КТС/
lсiльltiс,гь годIIII

420 годин / 14 кредитiв (192 год практичноТробот и,228самост. роб.)
Мова вIлкJIадаllIIя Англiйська, yKpaiHcbKa

Що буде l}IlBtIil.I.IIcя
(llрелпlеr, llitB.Iittltlя)
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i i. та_ п р ак т и чн е в о л о д i н н я а н гл i й с ь к о юовою на piBHi спiлкування в обсязi 
";;;#;"#T#";H:;J""#"""

uX}]'Оu'uТИКИ, 
ФОРМУВаНП" nuu"',on ooriny iпф;;;;";. стосовно

авдання: сформувати iншомовнi комунiкативнi компетентностi

ж;r"#r т"";.л:J"*""i:З::l:стi, як сприймання на слух, зороi#,ы;fi::
liJ#IX",'i"_.J}- jT||: j]::rч*х. TeKcTiB; читати i розумiти,втентичнi тексти рiзних жанрiв i видiв 

.з рiзним oi"irlr,,ff;JH;
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n"i"rou lИ форм i u io.*u* с фер, тем
|ситуаuiй, визначених чинною nur-""'"""r 

ч,Uрlvll б мсжах сфер, тем ,
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ДОЦi-ЦЬНi КОМУнiкативнi страт..ii;;;;;iдно до pi.n"rl
ПрерсквБllпi
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Ilтегральна компетентнiсть: здайсть розв'язуваr" сййнгйй
:,T'*'::r:::"y :-узi професiйноi дiялir;ri;ь;; .,pЪu..l навчанн]uо передбачас проведення npunr""nr;, ;;;;;r;;;;;#."#х;
:y#.:"".:::::::лrж_исерсiкi по становки само стiйно, або у складi

ховенства права, прав i свобод людини i громадян"пu u йfiJr.J."^'
:::Tr,.U.Tj:::,..:: :f_rr"ожувати моральн,i, культурнi, науков

l r UULrб хJки Я]лена суспiльства, усвiдомлювати цiнностi громад"п."по.о 1"iл"ногi
"**J#;iT:] 
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не обх iднi с," И о.] .Йо.о розвитку

iHHocTi i досягнення суспiльств" y 9Й;'";";;;;ii"l;,liii"]
}:::y,:J":::.:_:::]]TKy п.редметноi областi, iT ,i.u" , .u.-uni;;-; ;, о;.;;;; Jr#"#:"#

:;i::T,T"j 1.:::j::]О; _ЗЛаiнiстu 
.u.rо.о"увати знання у практични}итуацiях; здатнiсть спiлкувати.о o.p*uJ;;; ;;;o..^; ;fi: ;'

::::,:::.:л.;т]"*1, спiлкуватися iноземною *ouo., здатнiс.v, JлФrПlvl

::::::":,r""._Т1 _1ТфОРМlцiЙнi 
i комунiкацiйнi технопо.П, цi нув ати тrr!, r{lпуосtlИ lcIоважати рiзноманiтностi та мультикультурностi.

*i"":l",j;"::::::::l_. 1:yi*.r,r.o",i,' .дurпi.r" до публiчноiпрезентацii результату свосi творчоТ (iнтелектуЙ"fi ;r;;;:;здатнiсть до оперування специфiчною системою виражальних засобiвпри cTBopeHHi та виробництвi сценiчного ,uopy;'louTHicTb вiл
:Y,:.::L}1.:_L_п"прямах, стилях, }канрах та видах сценiчнмистецтва, творчiй спадщинi видатних майстрiв; здатнiсть враховуgгичнi засади професiйноi дiяльностi,

LIопrу ]uoifiHil
II:l l] tI I I].tI crI
(проl-рапrlli
рсЗультir,гIl
llltB.larlIrя)

концептуальнi HayKoBi та пракiйч"1 .уjн;;;;ф.;,':.#i"'iзil
мистецтва; вiльнО спiлкуватИся з проресlйних питань дерх(авноIо таlноземною мовами усно i писымово; обирати, uйi.у"u." таiнтерпретувати хульхснiй ,uip дп" показу (лемонстрацiт),самостiйно. обирати критерii для' його оцiнки; спiввiдноситимистецькi iдеi та твори iз сьцiальним,.культурним та iсторичнимконтекстом для глибшого Тх розумiння; 

"Оrр-, оптима,тьнi

I(pllTepii
cl rцillltl в it llltrl
(екзitпtсllirцilillа
ttoлiтlrKir)

умовою допуску до . диференцйваного залilсу е-ЪrриЙЙЙ
;*?"T:]:iY Р€_ЗУЛЬТатi лоiочно.о пЪrrроrю не менше 40 ба.гriв: зазмiстовий роздiл i - оо З5 балriв 1.urо-.riипu poooru'l; iftH'i:робота на практичних заняттях -до l5_балiв, конIрольнаробота-до
10 балiв), за змiстовий роздiл Z - дZ-qs балiв (.*J;Йа робо.u _ доl 5 балiв, робота на практичних заняттях_- до 20 балiв, контрольнаробота - до l0 балiв). Здобувач, яйл набраu oo.*inoi"x ба,тiв, масправо отримати .*]:::1 

-"_liHKy 
за результатам и поточного контролю.Здобувачi, якi набрали про.".о, семестру менше 60 балiв,обов'язково складають залiк.

умовою допуску до екзамену € отримання здобувачем пiд чассеместрового оцiнювання не менше 4d балiв: ,u й.iо"rй роздiл З -до З5 балiв (самостiйна робота - до 10 балiв, р"б;;;;;практичнихзаняттях - до l5балiв,._контрольна робота - оо- iОЪалiв), за
:yl.:"л":.1 |.::ai" 4 - оо 45 балiв 1Йо.ЪlИпu poOoТu - до 15 балiв.



::..J#протягомсеместруменшеg,;Ё#"ЪЪЖ';Х"*"."#;;f#
на залiку й екзаменi здобувачi отримують оцiнки за НацiональноюдиференцiйованоЮ шкаJIою: <вiдмiнно>,л <<цобре>, <задовiльно)),<незадовiльно)) - i за шкалою ECTS - д: qb- r'oo, Ь , tiz-Ёq, С: 74-8 1 ,D: 64_7з, Е: 60-6з, Fх: з5-jЬ, г, l-з+

llk пloiktla
KopIIcTyBa.1,1IcrI
tIaбyTrllrlr зII:lIIIIrINIIr
i Blrirtllппrtl

:::,::зi::i рiшення ду" .,"oo.nn},'ЪH;Y#'i"l Ъ#;:;ffi;СОЦlОКУЛЬТурних потреб людини; ,o,jpur" i' JпЙоповуватиiнформацiю; формулювати, аргументувати 
.професiйнi завдання;
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i1i111 т д i ал о г ._ р i. n roi, 
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n| о 6.. i и н им исуб' сктами та групами. (В iлповiлй ;;;йJ;#ffiffi"5:

I, I ltB.la.llb tra ;lor.ic.1.1trta

зпriст дпiйиййi
мовлення. Виконання лексико-граматичних

_._!_б]""о.сri 
виступу на сценi. Мотивацiя.

ктуальнl питання довкiлля,
rдмlрне споживання та антиспоживацький рух.digital detox.

раматичнi особливостi
прав.

hеаtrе.
Regional theatres in Аmеriса.

nanges оссurrеd оп Broadway.
roadway theatres.

-Вrоаdwау and О ff- О ff- Broadway.
lаtrе in ukraine.

odern tendencies in theatrical аrt.
rееr in theatre.
inema.

:f*.:,,:лgj, :f 
Аmеriсап movie industry

oilywood: the current scene.
lnematography in Ukraine.
he аrt.оf making movies
аrееr ln the movie industry.

}'.";#х.т;*::ч:: jу::::Ё;_1Н#iЁ'множинi.використанняменникiв в ролi прикметни*i". ПЙ;;;;;#;;:tll, IJикористi
\ртикль. OcHoBHi випадки вживiння означених i неозначенихртиклiв. Нульовий артикль.
lрикметник. Вживання прикметникiв, Ступенi порiвняннярикметникiв.
айменник. Види займенникiв. Вясивання займенникiв.
;;;;;ff 

;f.НТi3:i"l,Чr*j::;*"",l:gyвном}тапасивномустанi/м о в н i р е че н н я ( 0, I, I I ii i ;,;Б. l;JJ"}T н:й HH: : ffHL,##
:::|:iJ"лrа*::a9"? БеЗОсОбоЬi форми дiсслова та iх KoHcTnvKlTii.ерундiймодальнй;:уtзi#;ЁТ:ffi ;:iii:i,lБr#:ТО/Ё#i".
,Ё;l ýi.,?;т.жгf,,::.;"т.rчл:,._Ц;. 1"l.r, call. ьrеаk. give, put. make"еаr. cut, fall, hold. l;1 пЪ,iJ. ffi;Й; i]'ЬЪlli;ii?ih-JiiЬРut. make"

хжliн:ý.r,т,:::*:.:l,]:ai;;Y;Бirу;ъ;i;р;;;;;;



- Безособовi речення.
_ СКЛаДНi реЧення (складносуряднi та складнопiдряднi).Пряма i непряма мова.- Узгодження дiсслiвних часiв у складнопiдрядних реченнях.
с л о ва, ут в ор е н i 

ч 
i 

{ _:,,aо],n l r.9s".i?J :; iH: l;.o*o ., *, n. i в i м е н н и к i в,прикметникiв i дiсслiв; префiкiiв прикметникid i дiсь.iБ.

Форми навчання: очна.

Синтаксис:

Irlфорпrацilirlе
забезпе.lеllшя
з фоllду ,га 

регlоз1,1-горi
HAKKKiM

екомендована лiтература та iпборrачЙri реýрБIiTeparypa:

Instruments, 2009

l, |'r.m9nd Мuцрhу. Engtish Grаmmа in Use: А self-study reference
book for intermediate students/ Мurрhу Raymond. - 2nd. ed. -_ Cambridge University Press, 2О12.- ЗSОр.2, Michael Vince..Advanced Language Praciice with key. English
Grаmmаr and VосаЬulаrу/ Michael Vince, Peter Sunderland. -Macmillan: Macmillan Education, 200З. - З26 р.з, I:чу Dooley. English Grаmmаr Book Grаm-ur*uу 4/ J. Dooley,

. Y: Evans. - Express publishing, 2006. - 278 р. 
J -'

4. Olena Dubenko, Аrпеriсап Сulturе Гоr Translators Сполуlенi Штати
Америки. - Вiнниця <Нова книга), 2оо7. -504 с.5. Music in at1, Internationaljournal fоr music iconography, London:
Koening Books, 20l l .

6, British journal o1'music education, an international journal,
_ Cambridge University press, Vol. 3б NumЬеr з, шочйьеr 20l97. Ртбз Л.Г. Граматика сучасноТ англiйськоi мови / Л.Г. Верба,
_ Г.В. Верба. - К.: ВП Логос-М, 20Об. - З42 с,

l Боднар О. English fоr communication. К., 20059. Peter Elsea, The Art and Technique оf Electroacoustic Music
(Computer Music and Digital Audio) Paperback - October l, 2013l0, Anthony Baines, Woodwind instruments and their history, 2010

l l. Chaigne, Antoine, Кеrgоmаrd, Jean, Acoustics оf Musical

Локацiяl,г:t
пtатерiаль ltо-,гехlt i.l l l с
забезпе.lеlltlя

Нацiона-гrьна академiя керiвних калрiв культури i мистецтв,
вул. Лаврська, 9, аулиторiТ корпусiв 7, l l ,

Кафелра культурологiТ та мiжкультурних комунiкацiй (106 каб.,
l lкорп.)

Iнститут практичноТ культурологii та арт-менеджменту



Обговорено на засiданнi групи забезпечення ocBiTHboi програми кРежисура>

i:::::,::"л,::_:оi 
програми: Матушенко Валерiй Борисович - заступник завiдувача

Розробltrtк:

Заслух<ений артист естрадного мистецтва Украiни.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

lни,

пiдпис, ПIБ

Пiдл пIБ

та aкTopcbtcoi майстерностi

Illфор:rrацiя про
IIayKol}o-Iteлal"or-i.Ill о t.o
прtlцiвllltlса (з фото) ий викладач кафелри культурологiт та мiжfrцовних koMvHi

Тараса Шевченка 
.та 

здобула ква.гriфiкацiю магiстр;';;"-Ы
Iадача з англiйськоi та нiмецькоi мово фiлолога-до.пiдп"пu.

Oplrгilla"ubtlicTl,
tlавча.lIьtlоi
дltcцIllr"rlillll

дисциплiна кАнглiйська tvtо"Г за
уванням) розроблена з метою поглиблення ,.opЁrrunr*
т_1t_1_1 :на:ь стулентiв з англiйськоТ мови . урu*у"uнням


